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Deltagere:

Jeanette Bechmann, Harry Skydsgaard, Kjeld Christiansen, Kim Kjølhede og Peter BruvikHansen.
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Birgitte Rasmussen og Thomas Kim

Referat:

Jeanette Bechmann

127. Åbent møde.
Der er åbent møde fra kl. 19,00 til 19,30, hvor alle er velkomne til at spørge eller give
information til Lokalrådet.
Ingen fremmødte
128. Godkendelse af referat fra mødet den 25. maj 2011.
Godkendt
129. Godkendelse og prioritering af dagordenen.
Godkendt
130. Cykelsti til Resenbro.
Plan for indvielsen af cykelstien er udsendt til hele rådet.
 Lokalråd skal sørge for bånd og pinde (Harry)
 Er Lodsejerne inviteret? Peter tager fat i Bente.

kl. 13.00:

Velkomst ved udvalgsformand Frank Borch-Olsen
på Hanegals græsmark, Resenbrovej 29
"Cykelsang" synges af børn fra SFOen og
Børnehaven i Resenbro.

Pølsemanden åbner og der er pølser og sodavand til alle.
Mulighed for at se nærmere på Entreprenør Poul Hansens entreprenørmaskiner.
Lodtrækning om fine cykelpræmier
kl. 13.40: Indlæg ved lokalrådene – Asger Kristensen, Voel.
kl. 13.45: Åbning af cykelstien ved udvalgsformand Frank Borch-Olsen med cykelkortege
ledet af verdensetteren Alan Schmidt og tidl. prof. cykelrytter og træner Allan Johansen.
131. Hjemmesiden.
Konkurrence for at få billeder med aktivitet på hjemmesiden.
Jeanette og Peter er tovholder.
Vi venter med konkurrencen til efter ferien. Punktet kommer på mødet d. 24. august,
hvor Jeanette og Peter kommer med et oplæg.
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132. 117 gode grunde til at vort lokalområde er unikt!
Silkeborg Kommune opfordrer alle til at komme med grunde til at vort lokalområde er
unikt indenfor temaerne: bosætning, bykvalitet, natur, kultur og oplevelser samt
sundhed og bevægelse.
Peter laver et opslag på FB, hvor vi opfordre alle til at komme med deres bidrag direkte
på det www.117godegrunde.dk
133. Masterplan mv for Voel.
Vi er bevilget 87.500 kr. fra Landdistriktspuljen for 2011.
LAG Silkeborg er søgt om sidste halvdel af beløbet, men der er sket misforståelser
mellem LAG og Voel lokalråd, så ansøgningen er behandlet uden at det formelt er
fremsendt. Peter orienterer.
Ansøgningen er blevet afslået. En procedurefejl, har gjort at ansøgningen behandlet i
ufuldstændig form. Vi sender endelig ansøgning ultimo august. Vi har endvidere lagt
billet ind på at være med i projektet ”Udvikling af lokalsamfund, foreninger m.m. i
Silkeborg Kommune”.
134. Sundheds- og Ældrepolitik.
Udkast til ny Sundheds- og Ældrepolitik er sendt til høring.
Planen beskriver, hvordan Silkeborg kan sikre at ældre bliver i eget hjem så længe som
muligt. For at få de nødvendige ressourcer til det, er det baseret på bl.a. frivillig hjælp.
Vi har læst den og forholdt os til den. Overordnet anser vi det som problematisk, at
man ønsker at bygge en sundheds- og ældrepolitik baseret på bl.a frivillig arbejdskraft.
Vi sender høringssvar.
135. Kulturbussen.
Skal vi være aktive på dette område?
Lokalrådet vil opfordre de lokale institutioner til selv at henvende sig til Silkeborg
Kommune/Kulturbussen, hvis det har interessen.
136. Orientering.
1. Vejnavn i ny udstykning bliver Christiansvej.
Til efterretning.
137. Eventuelt.
Intet.
Mødet slut kl. 20.35 og næste møde er den 24. august 2011 kl. 19,00

